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PROCESSO ADMINISTRATIVO

07/2018

ASSUNTO: Aquisição de Suprimentos e equipamentos de informática para atender a
Câmara Municipal de São João dos Patos.
PARECER JURÍDICO

O pleito sob análise trata da aprovação dessa Assessoría Jurídica da minuta do

Edital, Contrato da Tomada de Preço (Processo Administrativo n® 07/2018), que a Comissão
Permanente de Licitação realiza com objetivo de abertura o processo licitatório para Aquisição de

Suprimentos e Equipamentos de Informática para atender as necessidades da Câmara IVIunicipal de
São João dos Patos, confonne Planilha de Especificações e Quantitativos - Anexo I.
Com efeito, a Lei de Licitações N® 8.666/93 e suas posteriores alterações, em seu

Art. 38, parágrafo único, regulamenta que as minutas de Editais de Licitações, Contratos e de seus

anexos, devem ser previamente examinadas e aprovadas pela Assessoria Jurídica desta Câmara
Municipal, senão vejamos:

"AitSS

Parágrafo Único - As minutas deeditais delicitação, bem como
as do Contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser

previamente examinadas e aprovadas por Assessoria Jurídica da
Administração."

A análise ora realizada poressa Assessoria, visa auferir a conformidade do Edital e
seus anexos com as exigências previstas noArt. 40 e seus incisos, da citada Lei de Licitações.
Por toda análise, verificam-se con-etos os procedimentos adotados, dentre outros, os

princípios, as definições, as condições, os limites e a modalidade escolhida, para contratação de uma
empresa, mediante processo licitatório, por meio de "Tomada de Preço", estão em consonância previsto
na Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações posteriores, devendo ser utilizado o procedimento de
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seleção com base no tipo Menor Preço por Item, ou seja a escolha da proposta mais vantajosa para a
Administração.

Consta no presente processo a disponibilidade de recurso financeiro, conforme Dotação
Orçamentária.
Ante o exposto e confonne os preceitos legais consideraram que a Minuta do "Instrumento

Convocatório a Tomada de Preço" e seus anexos encontram-se integralmente definidos consoante a Lei

Federal N® 8.666/93 e suas alterações posteriores. Portanto, juridicamente, é legítimo o pleito, assim
opinamos pela realização do referido processo licitatório por meio de Tomada de Preço.

Éo parecer, s.m.j.
SÃO JOÃO DOS PATOS (Ma), 23 de Janeiro de 2018.
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